MEGHÍVÓ
ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Bársonyos Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §
(1) és (2) bekezdése értelmében és a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
Bársonyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (IX.7.) önkormányzati rendelete
előírásai szerint
lakossági fórumot hív össze.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165.§ (2) bekezdés c) pontja figyelembevételével
az előzetes tájékoztatás lakossági fórumát a Község Önkormányzata elektronikus úton folytatja
le, az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt
napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.
A lakossági fórum témája:



Bársonyos fejlesztési koncepciója tájékoztatási szakasz
Bársonyos településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tájékoztatási szakasz

A lakossági fórum időpontja:


2020. november 24. 14.00 óra

Video-konferenciás lakossági fórum kapcsolódási linkje:
https://meet.google.com/ety-frug-jwh

A lakossági fórumot követően 2020. december 9-ig a témával kapcsolatban a partnerek
észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:



írásos észrevétel az Önkormányzati Hivatal címére (2883 Bársonyos, Petőfi Sándor u.
13.) történő megküldésével,
elektronikus levélben történő megküldéssel a barsonyosonkorm@t-online.hu e-mail
címre.

Bársonyos, 2020. november 16.
Kálnai Lajos
polgármester s.k.

TÁJÉKOZTATÁS
Bársonyos Község Önkormányzata a
Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról és az arra szervesen épülő
Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött.
•
•
•
•

Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági
adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a
fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum.
Településszerkezeti terv: a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok
megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki
infrastruktúra-hálózatok elrendezését meghatározó terv.
Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően
megállapító és biztosító települési önkormányzati rendelet.
Szabályozási terv: A Helyi építési szabályzat térképes rajzos melléklete.

A koncepció és a tervek kidolgozása most indul el, és előre láthatólag egy éves folyamatban
zajlik le. A tervezés folyamatát az Önkormányzat a lakosokkal történő párbeszédben kívánja
végig kísérni, ezért azok megismertetésére és véleményezésére több alkalommal is sor fog
kerülni.
A település fejlesztéséről szóló Koncepció és az építések szabályait meghatározó
településrendezési Terv az itt élő lakosok és az itt dolgozó emberek életét közvetlenül és
hosszú távon befolyásolja majd, ezért a terveket a szakmai szempontokon túl, a lakosok
véleménye is alapvetően kell, hogy meghatározza. Kérjük Önt, hogy az alábbi kérdések
segítségével gondolkodjon az Önt érintő problémákról, megoldásokról, és vegyen részt a
témával kapcsolatos lakossági fórumokon is.
Gondolatébresztő kérdések:





Milyen építésügyi problémák merültek fel lakóhelyem- / helyben lévő vállalkozásom- /
telephelyem- stb. kapcsán az elmúlt 10-15 éves időszakban?
Látok-e lakóhelyem környékén olyan zavaró környezeti hatást, ami építési- vagy
infrastrukturális fejlesztéssel orvosolható lenne?
Milyen közösségi célú fejlesztések tehetnék jobbá a helyi életet / helyi munkát?
Hogyan képzelem el Bársonyos jövőjét, épített környezetét mintegy 10-15 évvel előre
tekintve?
Mottó:
„Kevés, hogy önmagában csak álmaink legyenek,
ha nincs jövőképünk, ha nem tűzünk ki konkrét
közös állomásokat, és ha nem tervezzük meg az
odavezető utat, akkor csak nagyon nehezen, vagy
egyáltalán nem jutunk el a célig”

